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Press release 
 
13 de Maio de 2019 
São Paulo, Brasil 

Getinge lançará a máquina de anestesia Flow-c               
na Hospitalar 2019 

A Getinge anuncia hoje que a Máquina de Anestesia Flow-c será lançada no mercado da 

América Latina durante a feira Hospitalar 2019. 

O Flow-c é uma máquina compacta de anestesia em que cada detalhe foi especialmente projetado 

em colaboração com os médicos para facilitar o trabalho diário no ritmo acelerado de uma sala 

cirúrgica, permitindo eficiência em custos e tratamento seguro para os pacientes.  

Baseado na plataforma já reconhecida do ventilador Servo e com a mesma tecnologia inovadora do 

Flow-i, o novo Flow-c garante desempenho superior em ventilação mecânica com a potência e a 

precisão necessárias para ventilar todos os tipos de pacientes, desde o neonatal baixo peso até 

obesos mórbidos. 

O sistema de reinalação Volume Reflector®, aliado ao vaporizador com tecnologia de injeção 

eletrônica, confere economia no uso dos agentes anestésicos. E o Flow-c já sai da fábrica 

configurado com sensor de fluxo ultrassônico permanente, sensor de oxigênio paramagnético 

permanente e analisador de gases.  

“O novo Flow-c foi projetado para simplificar o fluxo diário de trabalho do anestesista nos centros 

cirúrgicos de alta complexidade e alta rotatividade. O monitor touchscreen, intuitivo e fácil de usar, 

fornece um ponto único para o controle de todas as funções, e a simplicidade do seu sistema 

operacional economiza tempo e colabora para mais mobilidade nas salas cirúrgicas com alto volume 

de ocupação,” explica Denis Sakurai, Gerente de Vendas de Soluções para Cuidados Críticos da 

Getinge Brasil. 

Apesar de seu design compacto, o Flow-c apresenta trilhos longos que utilizam ao máximo cada 

milímetro de espaço. Por serem contínuos, permitem que monitores, mesas e outros acessórios 

sejam acoplados de forma personalizada pelo usuário. E graças aos painéis especialmente 
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projetados para sua face posterior, que organizam cabos e mangueiras, o Flow-c colabora para 

melhorar a higiene e a segurança na sala cirúrgica.  

Assim como todos os modelos Flow da Getinge, o novo Flow-c traz, como item padrão, a proteção 

exclusiva O2Guard para evitar a hipóxia. Este mecanismo de segurança modifica automaticamente 

as configurações definidas pelo médico e aumenta o fluxo de gás e oxigênio frescos se o nível de 

O2 cair abaixo de 21%.  

 

  

Para ler mais e assistir ao video sobre o novo Getinge Flow-c, clique aqui. 

 

A Hospitalar 2019 será realizada de 21 a 24 de maio, em São Paulo – SP (Brasil), e deve receber a 

visita de mais de 85.000 profissionais de Saúde vindos de mais de 50 países. Hoje, o evento é o 

maior do setor de Saúde em toda a América Latina.  

 
Getinge na Hospitalar 2019: 

Os visitantes podem conhecer melhor a Getinge no estande 12 – 120, no Pavilhão Verde do Expo 

Center Norte, em São Paulo-SP, Brasil, entre os dias 21 e 24 de maio de 2019. 

Para saber mais, clique aqui. 

http://www.getinge.com/br
https://www.getinge.com/br/events/2019/hospitalar-2019/
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Contato para a Imprensa: 

Laura Hungria 

Head de Marketing Communications, Getinge Latin America 

Fone: + 55 11 97169 0395    

Email: laura.hungria@getinge.com 

Sobre a Getinge 

Por acreditar que todas as pessoas e comunidades devem ter acesso aos melhores cuidados 

possíveis, a Getinge fornece a hospitais e instituições no segmento de Life Science produtos e 

soluções que os ajudam a melhorar seus resultados clínicos e otimizar seus fluxos de trabalho. Em 

seu portfólio estão incluídos produtos e soluções para cuidados intensivos, procedimentos 

cardiovasculares, salas cirúrgicas, e controle de infecção em hospitais e Life Science. 

Hoje a Getinge emprega mais de 10.000 profissionais ao redor do mundo e seus produtos são 

comercializados em mais de 135 países.  

 

 

 

 

 


